
 

 
 

 

Rzeszów, 19.01.2015 r. 
 
 

 Zapytanie ofertowe nr 19/01/15/1  
Inquiry No. 19/01/15/1 

 
Zakup urządzenia szybkoobrotowego do cięcia włókien na potrzeby projektu pn. „Innowacyjny system 
światłowodowej infrastruktury pasywnej dla sieci FTTH", Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale 
innowacyjnym”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej. 
 
The purchase of Fast rotating instrument for fiber cutting for „The innovative system of  the optic fiber 
passive infrastructure for the FTHH network" project. 4.4 Activity "New investments of high innovative 
potential", Innovative Economy Operational Programme 2007-2013, co-financed by the  European Union 
Funds. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 
P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. 
ul. Wspólna 4A, 35-205 Rzeszów,  POLSKA 
NIP: 813-03-36-808 

KRS: 0000113958 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
KOD CPV: 38000000-5  
Przedmiotem zamówienia jest: urządzenie 
szybkoobrotowego do cięcia włókien. 
 
 
Przedmiot zakupu musi być fabrycznie nowy. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zakupu:   

 
Urządzenie szybkoobrotowe do cięcia włókien musi 
umożliwić cięcie włókien światłowodowych, zarówno 
pojedynczych, jak i typu wstążka (ang. ribbon), 
zapewniając odpowiednio wysoką jakość powierzchni 
czołowej (brak jakichkolwiek pęknięć, rys, ubytków) i 
z regulowanym kątem cięcia w zakresie co najmniej 
od 0 do 12 stopni. 
 
Wymagana funkcjonalność urządzenia: 

 Zasada działania wykorzystująca cięcie 

obrotową tarczą diamentową 

 Moc silnika elektrycznego co najmniej 0.22 KM 

(koni mechanicznych - HP) 

 Kompatybilne z włóknami 125 um, również w 

pokryciu akrylowym 250 um lub w tubie 

osłonowej, a także w zewnętrznym pokryciu typu 

ribbon  

 Wysoka jakość powierzchni cięcia (brak pęknięć 

i ubytków) 

 Możliwość regulowania kąta cięcia, w zakresie 

co najmniej od 0 do 12 stopni. Krok regulacji nie 

większy niż 1 stopień 

 Regulowana prędkość obrotowa tarczy, co 

najmniej w zakresie 900 – 2800 rpm 

I. ORDERING PARTY 

 
P.H. ELMAT sp. z o.o.  

ul. Wspólna 4a, 35-205 Rzeszów,  POLAND 

NIP: 813-03-36-808 

KRS: 0000113958 

 

II. ORDER SPECIFICATION 

Common procurement vocabulary: 38000000-5  

The subject of the order is the fast rotating instrument 

for fiber cutting 

 

The subject of the purchase must be brand new. 

  

Order specification: 

 

The fast rotating instrument for fiber cutting needs to 
allow cutting of optical fibers, both single and ribbon 
fibers, ensuring high quality of the cut endface (no 
chips, cracks and pits), with controlled and 
adjustable cutting angle, at least in the range from 0 
to 12 deg. 
 

The required functionality is: 

 Must be based on rotating diamond cutting 

blades 

 Electrical engine power min. 0.22 HP 

(horsepower) 

 Compatible with bare optical fibers 125 um, with 

fibers in acrylic coating 250 um or cabling tube, 

as well as with ribbon fibers 

 

 High cutting quality (no chips and cracks) 

 
 

 Adjustable cutting angle, at least in the range 

from 0 to 12 deg. Adjustment step no larger than 

1 deg. 

 Adjustable rotation speed of the blade, at least in 



 

 
 

 

 Co najmniej cztery metody podawania materiału: 

ręczna, przy użyciu mikrometrycznego stolika 

liniowego XY, przy użyciu ręcznego stolika 

liniowego i grawitacyjna 

 Dokładność pozycjonowania XY co najmniej 25 

um 

 Wielkość stolika roboczego co najmniej 200x350 

mm 

 Możliwość stosowania próbek o wymiarach co 

najmniej 44x200 mm 

 Pokrywa ochronna 

 Z chłodzeniem tarczy tnącej, co najmniej 0.8 litra 

płynu chłodzącego 

 Tarcza tnąca diamentowa w osnowie metalowej, 

7’’ średnicy, 0.6 mm grubości 

 Tarcza tnąca diamentowa w osnowie metalowej, 

7’’ średnicy, 0.6 mm grubości, dedykowana dla 

szkła kwarcowego 

 Tarcza tnąca diamentowa w osnowie żywicowej, 

4’’ średnicy, 0.38 mm grubości 

 Zasilanie 230 VAC 

 Certyfikat CE 

 Urządzenie musi być abrycznie nowe 

1. Gwarancja minimum 12 miesięcy. 

2. Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej 

oferty zastrzega sobie prawo do wezwania do 

dostarczenia mu oryginałów dokumentów, 

potwierdzających spełnianie norm technicznych, 

jakościowych i środowiskowych; posiadanie 

certyfikatów, uprawnień, zezwoleń, koncesji,  

licencji itp. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania 

ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość 

powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wykonanie przedmiotu zakupu musi być 
zrealizowane przed 25.06.2015. 
 
Przedmiot dostawy będzie rozliczany po 
przedłożeniu przez dostawcę faktury VAT. 
 
 
IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA 

1. Złożenie formularza ofertowego wraz z 
przedstawieniem ceny netto za realizację 
przedmiotu zamówienia. 

2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

the range 900 – 2800 rpm 

 At least four feeding methods: manual, with XY 

linear micrometric table, manual linear table and 

gravitational feed 

 

 Accuracy of XY positioning at least 25 um 

 
 

 Working table area at least 200x350 mm  

 Compatibility with samples of at least 44x200 

mm size 

 Full protective cover 

 With cutting blade cooling, min. 0.8 liter of 

coolant 

 Metal bond diamond blade, 7’’ diameter, 0.6 mm 

thickness 

 Metal bond diamond blade, 7’’ diameter, 0.6 mm 

thickness, dedicated for quartz glass 

 

 Resin bond diamond blade, 4’’ diameter, 0.38 

mm thickness 

 230 VAC power supply 

 The instrument has to be CE-certified 

 Brand new, warranty period at least 12 months 

 

1. Warranty period at least 12 months.  
2. The Ordering Party before selecting the best 

offer has the right to provide originals of 

documents confirming technical, quality and 

environmental standards; possession of 

certificates, permissions,  concessions, licenses 

etc. 

 

3. The Ordering Party allow partial offers. 

 
4. The Ordering Party does not allow the 

opportunity to transfer all or part of the contract 

to subcontractor. 

 

III. ORDER FULFILMENT TIME 

The supply of the object of the inquiry must be done 
before 25.06.2015.
 
The object of the contract will be calculated after 
submission a VAT invoice. 
 
 
IV. REQUIREMENTS FOR A BIDDER 

1. The submission of an inquiry form with the net 

price for the contract realization. 

2. The Bidder has the necessary permissions to 

perform the contract. 



 

 
 

 

dysponuje potencjałem ekonomicznym i 
technicznym, a także pracownikami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z 
Zamawiającym. 

 
 
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do 

zapytania ofertowego formularzu,  
2. Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu 

zamówienia, o parametrach nie gorszych niż 
opisany w niniejszym zapytaniu którego dostawę 
oferuje wykonawca.    

3. Oferta może być wypełniona komputerowo lub 
czytelnym pismem ręcznie.  

4. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego 
upoważnioną. 

5. Ofertę należy złożyć w zamknięte kopercie, 
opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, 
adresem Zamawiającego, oraz opisana 
„Zapytanie 19/01/15/1” . 

 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 

poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  
adres: P.H.”ELMAT” Sp. z o.o. O/Rogoźnica, 
Rogoźnica 312, 36-060 Głogów Małopolski, do 
dnia 29.01.2015 r. do godz. 14.00.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 
29.01.2015 r., godz. 15.00. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane. 

 
 
 
 
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Do 30 dni od dnia złożenia oferty. 
 
 
VIII. OCENA OFERT 
Kryterium wyboru oferty: 100% cena (wskazana na 
formularzu ofertowym cena netto z tytułu realizacji 
przedmiotu zamówienia). 
O wyborze oferty decydowała będzie 
najkorzystniejsza cena. 
 
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 
zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem 
www.elmat.pl oraz pocztą elektroniczną. 
 
 

3. The Bidder has the crucial knowledge and 

experience and also the economic and technical 

potential as well as the personnel capable of 

performing the contract. 

4. The Bidder has the economic and financial 

capacity to perform the contract. 

5. The Bidder is not personally or financially 

affiliated with the Ordering Party. 

 

V. INSTRUCTIONS FOR PREPARING THE OFFER 

1. The offer must be submitted  the attached 

inquiry form. 

2. The offer should include a description of the 

order, the parameters are not worse than 

described in this inquiry. 

3. The offer may be legibly typed or handwritten. 

4. The offer must be signed by the authorized 

person. 

5. The offer should be submitted in sealed 

envelope and the seal of the Bidder’s company, 

with Ordering Party address, and described: 

„Inquiry no 19/01/15/1”. 

 

VI. PLACE AND DEADLINE FOR SUBMITTING 

THE OFFERS 

1. The offer should be sent by: mail, courier or 

delivered personally to the following address: 

P.H. "ELMAT" Sp. Z o.o. O / /Rogoźnica, 

Rogoźnica 312, 36-060 Głogów Małopolski, until 

29.01.2015 till 2.00. p. m.   

2. The offers will be evaluated on 29.01.2015 at 3 

p. m. 

3. Offers submitted after the deadline will not be 

considered. 

 

VII. OFFER VALIDITY 

Up to 30 days from the date the offer was submitted 

officially. 

 

VIII. EVALUATION OF OFFERS 

The selection criteria: 100% price (net price indicated 

on the offer). 

The best price will determine the selection of the 

offer.  

 

IX. INFORMATION ABOUT THE SELECTION OF 

THE BEST OFFER 

The Ordering Party will notify about the choice of the 

most  favourable offer through the website located at 

www.elmat.pl and via e-mail. 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela p. Michał Dłubek e-
mail: m.dlubek@elmat.pl, tel. 17/8660849 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 

 

IX. ADDITIONAL INFORMATION 

In order to obtain more information contact Mr Michał 

Dłubek e-mail: m.dlubek@elmat.pl, tel. 17/8660849 

 

The Ordering Party  reserves the right to cancel the 

procedure without giving any reasons. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

……………………………………. 
 

                                                                                                                                                    (data/date) 

…………………………………….. 
(nazwa i adres dostawcy, telefon, fax, e-mail / 

supplier’s name and address, phone, fax, e-mail) 

 
 
 

Zakup urządzenia szybkoobrotowego do cięcia 

włókien  

 

W ramach zapytania ofertowego złożona w dniu 

………………………………………………………….. 

Przez: 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

(nazwa i adres dostawcy, telefon, fax, e-mail) 

 

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert  nr 

19/01/15/1 oferujemy  zakup  urządzenia 

szybkoobrotowego do cięcia włókien za cenę: 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

W załączniku opis przedmiotu zamówienia 

 
OFERTA JEST WAŻNA 30 DNI 

The purchase of Fast rotating instrument for 

fiber cutting 

 

Within inquiry submitted on 

…………………………………………………………… 

By the: 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

(supplier’s name and address, phone, fax, e-mail) 

 

With reference to invitation to submit offers no. 

19/01/15/1 we offer purchase of Fast rotating 

instrument for fiber cutting for the given price: 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

A description of the subject of inquiry is 

included in the attachment 

 

THE OFFER IS VALID 30 DAYS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


